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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas skolu sistēmu
(2011/2036(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā LESD 165. pantu,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam „Eiropas skolu sistēma 
2009. gadā” (COM(2010)0595),

– ņemot vērā konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus1,

– ņemot vērā 2005. gada 8. septembra rezolūciju par Eiropas skolu sistēmas attīstības 
iespējām2,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 22. marta Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko 
groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtību3,

– ņemot vērā ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kas stājās spēkā 
2008. gada 3. maijā un ko Eiropas Savienība ratificēja 2010. gada 23. decembrī, un īpaši 
tās 24. pantu4,

– ņemot vērā Eiropas skolu ģenerālsekretāra gada ziņojumu, ar ko Eiropas skolu valde tika 
iepazīstināta 12., 13. un 14. aprīlī Briselē notikušajā sanāksmē5,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Juridiskās 
komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā LESD 165. pantā ir uzsvērts, ka ES sekmē kvalitatīvas izglītības attīstību un tās 
rīcības mērķis ir ar valodu mācīšanas palīdzību attīstīt Eiropas dimensiju izglītībā;

B. tā kā Eiropas skolas dod skolēniem iespēju apliecināt savu kultūras identitāti un iegūt 
augsta līmeņa svešvalodu zināšanas;

C. tā kā Eiropas skolas nevar pielīdzināt starptautiskajām skolām, jo Eiropas skolu 
uzdevums ir bērnus izglītot dzimtajā valodā;

D. tā kā Eiropas skolu darbības veids vairs nav piemērots pašreizējiem apstākļiem;

E. tā kā Briseles un Luksemburgas skolās problēmas rada pārāk lielais skolēnu skaits, 
                                               
1 OV L 212, 17.8.1994., 3. lpp.
2 OV C 193E, 17.8.2006., 333. lpp.
3 OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Dokuments 2011-02-D-39.
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negatīvi ietekmējot izglītības kvalitāti, un tāpēc bez iestāžu darbinieku bērniem tajās 
nevar pierakstīties citi bērni;

F. tā kā dalībvalstīs vajadzētu mudināt ieviest Eiropas skolu pamatā esošo izglītības modeli;

G. ņemot vērā, kādas grūtības rada tādu skolēnu iekļaušana vienā izglītības sistēmā, kuri 
pārstāv dažādas kultūras un valodas un kuru talanti un spējas var būt ļoti atšķirīgas;

H. tā kā skolēnu savstarpējās sapratnes veicināšanas nolūkā atsevišķus mācību priekšmetus 
ir paredzēts pasniegt vienā valodā kopā viena līmeņa klasēm;

I. tā kā Eiropas skolas finansē no dalībvalstu iemaksām un līdzsvarojoša ES maksājuma;

J. tā kā ekonomikas krīze ir ietekmējusi arī Eiropas skolu finansējumu;

K. tā kā joprojām turpina palielināties to skolēnu skaits, kuriem nav savas dzimtās valodas 
nodaļas (SWALS);

L. tā kā SWALS ir paredzēta palīdzība mācībām tās valodas nodaļas valodā, kurā viņi ir 
iekļauti, un dzimtās valodas stundas, un tas rada būtiskas un pieaugošas strukturālas 
izmaksas;

M. atgādina, ka 2004. gadā tika ieviests galvenokārt Eiropas skolām paredzēts īpaša nodeva, 
kuru atvelk no ierēdņu algām,

Vispārīgi apsvērumi

1. pauž nožēlu par to, ka Eiropas skolas bieži vien nepelnīti tiek uzskatītas par elitārām 
skolām, lai gan to uzdevums ir sniegt izglītību dzimtajā valodā skolēniem, kuru vecākiem 
var nākties mainīt darba vietu vai atgriezties izcelsmes valstī;

2. uzskata, ka Eiropas skolas vajadzētu izmantot par piemēru un ka šā modeļa izmantošana 
valsts izglītības sistēmās veicinātu profesionālo mobilitāti;

Sistēmas un Eiropas vispārējās vidējās izglītības diploma organizācija un izplatīšana

3. uzskata, ka budžeta ierobežojumi, ar kuriem ir jārēķinās skolām, būtu jākompensē ar 
reālu autonomijas palielināšanu pārvaldības jomā;

4. uzsver nepieciešamību Eiropas skolām noteikt piemērotu tiesisko pamatu ES 
kompetences jomā un vēlas tikt iesaistīts visās diskusijās par šo tēmu;

5. mudina Eiropas skolu valdi aktīvāk savlaicīgi rūpēties par vajadzīgajām infrastruktūrām 
un panākt, lai tiktu atrisinātas problēmas, ko rada pārāk lielais skolēnu skaits; aicina 
dalībvalstis un Komisiju atbalstīt II un III tipa skolu attīstību;

6. mudina dalībvalstis savā teritorijā popularizēt Eiropas skolu koncepciju, veidojot 
pilotiestādes;

7. aicina dalībvalstis veidot kopējas mācību programmas visām Savienības valstīm;
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8. iesaka dalībvalstīm veicināt atsevišķu no Eiropas skolu sistēmas aizgūtu principu 
iekļaušanu izglītības sistēmā, lai pēc iespējas agrāk sāktu Eiropas pilsoņu veidošanu;

9. atgādina, ka Eiropas vispārējās vidējās izglītības diploma ieguvēji var stāties jebkurā no 
ES universitātēm, un neatlaidīgi aicina dalībvalstis rūpēties par noteikumu, kas ar to 
saistīti, ievērošanu;

10. aicina veidot sadraudzību starp Eiropas skolām un dalībvalstu skolām;

Budžeta aspekti

11. konstatē, ka ieņēmumi nemainās vai samazinās īpaši tāpēc, ka pašlaik vietu trūkuma dēļ 
netiek uzņemti līgumslēdzēju iestāžu darbinieku bērni vai bērni, kuru vecāki nestrādā 
Kopienas iestādēs;

12. ņem vērā, ka ir nepieciešams racionalizēt skolu pārvaldības izmaksas, bet uzsver, ka 
izmaksu ierobežošanas dēļ nedrīkst atteikties no pamatprincipiem, uz kuriem ir balstīta 
Eiropas skolu koncepcija, piemēram, no izglītības dzimtajā valodā, kuru nodrošina 
skolotāji, kuriem tā ir dzimtā valoda;

13. aicina Komisiju savas budžeta iemaksas noteikt tā, lai tiktu ievēroti šie principi un lai 
pienācīgu palīdzību saņemtu bērni ar īpašām izglītības vajadzībām (SEN);

14. konstatē, ka dažas dalībvalstis arvien vairāk vēlas atbrīvoties no pienākuma nosūtīt 
skolotājus, kā iemeslu minot samēra trūkumu starp skolu apmeklējošo bērnu skaitu un no 
konkrētās valsts pieprasīto ieguldījumu skolu budžetā;

15. mudina veidot jaunas valodu nodaļas, tiklīdz ir sasniegta skolēnu kvota, lai SWALS
skolēniem dotu iespēju iegūt izglītību dzimtajā valodā un novērstu jebkāda veida 
diskrimināciju salīdzinājumā ar citu valodu nodaļu skolēniem, vienlaikus rūpējoties par to 
izmaksu ierobežošanu, kuras ir saistītas ar īpašo SWALS statusu;

16. uzsver, ka personāla nenosūtīšanas gadījumā ir jāpieņem darbā skolotāja vietas izpildītāji 
uz vietas un viņu algas ir jāsedz skolām; aicina Eiropas skolu valdi panākt, lai tās 
dalībvalstis, kuras finansiāli nepiedalās skolotāju nosūtīšanā, iemaksātu skolu budžetā 
līdzvērtīgu naudas summu;

17. uzskata, ka personāla nosūtīšanas un skolu infrastruktūras nodrošināšanas sakarībā 
pastāvošā finansēšanas sistēma rada nesamērīgu slogu dažām dalībvalstīm, un aicina 
Eiropas skolu valdi pārskatīt skolu finansēšanas un skolotāju darbā pieņemšanas modeli;

18. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai būtu iespējams noteikt, kāda īpašās nodevas 
procentuālā daļa ir piešķirama Eiropas skolām;

Pedagoģiskie aspekti

19. aicina pāriet uz vispārēju saziņas valodu izmantošanu sekundāro mācību priekšmetu 
pasniegšanā;

20. uzsver, ka ir nepieciešams veikt ārēju Eiropas skolu mācību programmu novērtējumu;
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21. vēlas, lai skolotāja vietas izpildītājus pieņem darbā, balstoties uz izcilības kritērijiem, un 
viņus kontrolē inspektori;

22. atkārtoti apliecina, ka palīdzības nodrošināšana SEN joprojām ir prioritāte, un aicina 
Eiropas skolu valdi, aprēķinot skolēnu skaitu klasē, šai skolēnu kategorijai piemērot 
koeficientus;

23. aicina Eiropas skolu valdi izskatīt iespēju radīt Eiropas vidējās izglītības diplomam 
alternatīvu sertifikātu par mācību beigšanu tiem skolēniem, kuri ir izvēlējušies iegūt 
profesionālo izglītību;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un Eiropas skolu valdei.
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PASKAIDROJUMS

1. Vispārējs stāvokļa novērtējums

Pirmā Eiropas skola tika izveidota Luksemburgā 1953. gada oktobrī pēc kādas ierēdņu grupas 
ierosmes. Šis eksperimentālais bērnu ar dažādām dzimtajām valodām kopējas izglītošanas 
veids drīz guva pozitīvu vērtējumu un laika gaitā dažādās pilsētās tika izveidotas 14 Eiropas 
skolas, kuras saskaņā ar pašreizējo nomenklatūru atbilst 1. tipa skolu kategorijai.

2010. gadā šajās skolās bija 22 778 audzēkņu, no kuriem 14 292 mācījās Briseles un 
Luksemburgas skolās (aptuveni 63 % no kopējā skolēnu skaita). Laikā no 2007. līdz 
2010. gadam skolēnu skaits pieauga par 8,35 %. 2012. gadā ir paredzēts atvērt divas jaunas 
skolas — Briselē un Luksemburgā.

Skolēni tiek dalīti trijās kategorijās. I kategorijas skolēni ir galvenokārt Eiropas iestāžu 
ierēdņu un līgumdarbinieku bērni. Viņu procentuālais daudzums pastāvīgi palielinās un 
pašlaik ir aptuveni trīs ceturtdaļas no kopējā skolēnu skaita. Viņu proporcija pārsniedz 90 % 
visās 4 Briseles skolās, kurās infrastruktūru trūkuma dēļ ir noteikti ierobežojumi II kategorijas 
(tie skolēni, kuru pieņemšana ir paredzēta līgumos, kas noslēgti starp skolām un noteiktām 
organizācijām un uzņēmumiem) un III kategorijas (tie skolēni, kuru vecākiem ir jāmaksā 
skolas nauda) skolēnu uzņemšanai. Tāpēc telpu trūkuma dēļ Eiropas skolu valde ir nolēmusi 
vairs neparakstīt līgumus par II kategorijas skolēniem Briseles skolās.

2. Pedagoģiskie aspekti

Eiropas skolu pedagoģijas pamatprincips ir pamatizglītības nodrošināšana skolēna dzimtajā 
valodā. Tāpēc visās skolās ir vairākas valodu nodaļas. Mācību priekšmetu sadalījums un to 
saturs visās nodaļās ir vienāds.

Ja nav visu priekšnosacījumu jaunas valodu nodaļas atvēršanai, skolēni, kuriem nav savas 
valodas nodaļas (SWALS), tiek pieņemti kādā citā valodas nodaļā, un viņi apgūst dzimto 
valodu un konkrētā līmeņa mācību programmu attiecīgās nodaļas valodā. 

Lai nodrošinātu īstu daudzkultūru izglītību, uzsvērta tiek svešvalodu mācīšanās, to sapratne 
un izmantošana. Pirmo obligāto svešvalodu, kuru sauc arī par saziņas valodu (EN, DE vai 
FR), sāk mācīt sākumskolas pirmajā klasē. Otro svešvalodu visi skolēni sāk mācīties 
vidusskolas otrajā gadā. Valodu stundās kopā mācās dažādu valstu skolēni, un stundas 
pasniedz skolotāji, kuriem šī ir dzimtā valoda. Šāda valodu lietotāju nenošķiršana ir spēkā arī 
mākslas, mūzikas un sporta stundās, kuras tiek pasniegtas dažādu valodu nodaļu grupām 
kopā.

Jāpiemin vēl kāda no izglītības iezīmēm — iknedēļas Eiropas stundas pamatskolā, kurās visu 
valodu nodaļu bērni kopā spēlē spēles un piedalās kultūras un mākslas nodarbībās.

Eiropas skolās ir tikai viens mācību virziens, kura noslēgumā ir iespējams saņemt Eiropas 
vidējās izglītības diplomu. Tā kā skolēni, kuriem ir grūtības mācībās, nevar mainīt mācību 
virzienu, sistēmā ir paredzēta palīdzība skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām (SEN), lai 
pēc iespējas lielāks skaits skolēnu varētu saņemt šo diplomu. 2009.–2010. gadā vidējais uz 
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otru gadu palikušo skolēnu skaits pamatskolā un vidusskolā bija 2,7 %1.

3. Budžeta aspekti un personāla politika

Kā noteikts Konvencijas par Eiropas skolu statusu2 preambulā, Eiropas skolu sistēma ir sui 
generis sistēma, kas balstīta uz sadarbību starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību.

Šīs konvencijas 25. pantā ir paredzēts, ka skolu budžetu finansē no: 
1) dalībvalstu iemaksām, ko tās veic, regulāri maksājot atlīdzību nosūtītajiem vai norīkotajiem 
pedagogiem, un, pēc vajadzības, veicot finanšu iemaksu, par kuru vienprātīgi nolemj Eiropas 
skolu valde; 
2) Eiropas Kopienu iemaksām, ar ko paredzēts segt starpību starp skolu kopējo izdevumu 
summu un citu ieņēmumu summu; 
3) to ārpuskopienas organizāciju iemaksām, ar ko Eiropas skolu valde ir noslēgusi nolīgumu.

Runājot par dalībvalstu iemaksām, izrādās, ka 2010. gadā nav aizpildītas 64 skolotāju vietas, 
uz kurām skolotāji bija jānosūta no dalībvalstīm, tostarp nav aizpildītas 27 anglofono 
skolotāju vietas. Angļu valodu mācās gandrīz visi skolēni, un angļu valodas nodaļā (un franču 
valodas nodaļā) piesakās lielākā daļa to skolēnu, kuriem nav savas valodas nodaļas (SWALS)3.
Šāds stāvoklis izjauc līdzsvaru starp Lielbritānijas skolēnu skaitu un nosūtāmo Lielbritānijas 
skolotāju skaitu. Tāpēc 2008. gadā Helsinkos Eiropas skolu valde pieņēma pamatprincipus 
taisnīgai izmaksu sadalei starp dalībvalstīm, pamatojoties uz valsts skolēnu skaitu (sk. 
4. punktu).

Tika nolemts, ka dalībvalstis, kuras vēlas, varēs nosūtīt skolotājus mācību priekšmetu 
pasniegšanai nevis dzimtajā valodā, bet kādā no svešvalodām. Divus gadus vēlāk ir 
jākonstatē, ka tikai nedaudzas no dalībvalstīm ir ieinteresētas nodrošināt skolotājus 
priekšmetu pasniegšanai tā sauktajā „saziņas” valodā.

Tāpēc vienīgā iespēja novērst skolotāju nepietiekamību ir pieņemt skolotāju vietas 
izpildītājus — skolotājus, kurus pieņem darbā uz vietas un kuru darbu apmaksā no skolas 
budžeta. Līdz ar to trešo daļu mācību stundu Eiropas skolās pasniedz skolotāju vietas 
izpildītāji un tādējādi, protams, palielinās Savienības iemaksu līmenis skolu budžetā.

Novērojot, kā kopš 2005. gada ir mainījušās dažādu pušu iemaksas Eiropas skolu budžetā, ir 
jākonstatē dalībvalstu iemaksu daļas samazināšanās, Komisijas iemaksu pieaugums un 
III kategorijas skolēnu iemaksu samazināšanās4.

4. 2009. gada reforma un sistēmas paplašināšana

Sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu, kurš savu viedokli ir paudis galvenokārt 2005. gada 
rezolūcijā par Eiropas skolām5, Eiropas Komisija 2004. gadā sāka pārdomāt, kāda būtu 

                                               
1 Dati par 2010.–2011. mācību gada sākumu Eiropas skolās, dokuments 2010-D-569-fr-3.
2 OV L 212, 17.8.1994., 3. lpp.
3 Briseles skolās 2010. gadā 66,83 % SWALS tika pieteikti angļu valodas nodaļā, 29 % — franču valodas nodaļā 
un 4 % vācu valodas nodaļā.
4 Eiropas skolu padomes ģenerālsekretāra gada ziņojums. Dokuments 2011-02-D-39-fr-1.
5 Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas skolu sistēmas attīstības iespējām (OV C 193E, 17.8.2006., 
333. lpp.).
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piemērotākā Eiropas skolu reforma, ņemot vērā paplašinātās Eiropas Savienības vajadzības. 
Šīs reformas rezultātā vajadzētu arī palielināties iespējām iegūt Eiropas izglītību. Eiropas 
Parlaments 2005. gada rezolūcijā ir uzsvēris, ka Eiropas pedagoģiskais modelis ir sevi 
apliecinājis un ir vēlams, lai tas būtu pieejams ne tikai Eiropas skolu skolēniem, bet arī citiem 
bērniem.

Eiropas skolu valde 2009. gada maijā apstiprināja šīs reformas pamatprincipus, kurai ir trīs 
pamata sadaļas:

 sistēmas vispārējās pārvaldības vienkāršošana, lai lēmumi tiktu pieņemti atbilstošā 
līmenī;

 sistēmas darbības izmaksu taisnīga sadale visu dalībvalstu starpā;

 II tipa skolu (Eiropas skolu valdes akreditētas valsts skolas, kuru primārais 
uzdevums ir uzņemt Eiropas iestāžu darbinieku bērnus) un III tipa skolu (Eiropas 
skolu valdes akreditētas valsts skolas, kuras uzņem visus bērnus) iekļaušana sistēmā.

Kopš tā laika vairākas Savienības teritorijā esošas skolas, kurās var iegūt Eiropas izglītību, ir 
parakstījušas vienošanos, kas tām dod tiesības pasniegt Eiropas izglītības programmu un 
potenciāli piešķirt Eiropas vispārējās vidējās izglītības diplomu.

5. Referenta nostāja

Eiropas skolas tika dibinātas, lai ārzemēs atšķirīgā kultūras vidē dzīvojošu Eiropas iestāžu 
darbinieku bērniem nodrošinātu iespēju iegūt izglītību dzimtajā valodā, lai šie bērni jebkurā 
brīdī varētu atgriezties kādā no izcelsmes valsts skolām. Tātad runa ir par nepieciešamību 
nevis par luksusu.

Jāatceras, ka visās dalībvalstīs izglītība ir bezmaksas un ka iestāžu darbiniekiem nav citu 
iespēju, kā pieteikt bērnus šajās īpašajās skolās, lai viņi varētu iegūt izglītību dzimtajā valodā.

Ir skaidrs, ka 50 gadus pēc pirmās Eiropas skolas nodibināšanas tās koncepcijai ir jāmainās un 
tā ir jāpielāgo jaunajām ekonomikas un sociālajām prasībām. Tomēr tai joprojām ir jābūt 
iedvesmojošam paraugam valstu skolu sistēmai, izceļot Eiropas pilsonības vērtību un veicinot 
mobilitātes attīstību.

Lai gan finanšu krīzes dēļ ir nepieciešams samazināt budžetu, tomēr šis stāvoklis būtu vairāk 
jāvērtē nevis izmaksu rakursā, bet gan kā ieguldījums Eiropas jauniešu nākotnē. Taupība 
nedrīkst negatīvi ietekmēt sistēmas pamatprincipus.

Tāpēc izglītība arī turpmāk ir jānodrošina dzimtās valodas skolotājiem. Mēģinājumi atteikties 
no šā principa ir absurds, un, ja ir grūti atrast dzimtās valodas mācību priekšmetu 
pasniedzējus, ir jāmaina darbā pieņemšanas politika. Bet pirms jaunas reformas apspriešanas 
referents uzskata, ka vispirms vajadzētu pilnībā izmantot pašreizējo sistēmu, kurā ir paredzēts, 
ka dalībvalstis var veikt iemaksas skolu budžetā, ja tās nenosūta skolotājus.

Personāla politikas jautājuma sakarībā referents konstatē, ka, dalībvalstīm neievērojot 
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pienākumu nosūtīt skolotājus, liels spiediens tiek izdarīts uz Savienības budžetu. Darbā ir 
jāpieņem arvien lielāks skaits vietas izpildītāju un viņu darbs tiek apmaksāts tieši no skolas 
budžeta, tādējādi palielinot Komisijas līdzsvarojošo maksājumu. Noteikti ir jāatgādina 
dalībvalstīm pienākums nosūtīt skolotājus saskaņā ar kvotām.

Lai šajā kontekstā samazinātu dažu dalībvalstu slogu un īpaši to dalībvalstu slogu, kuru 
valodu nodaļās tiek pierakstīta lielākā daļa skolēnu, kuriem nav savas valodas nodaļas 
(SWALS), ir jārūpējas, lai tiktu ievērots princips, saskaņā ar kuru mācībām ir jānotiek dzimtajā 
valodā, kolīdz ir sasniegta valodas nodaļas atvēršanai nepieciešamā skolēnu kvota. Tā turklāt 
ir vienīgā iespēja izvairīties no SWALS un citu skolēnu diskriminācijas.

Referents arī uzskata, ka būtiskus ietaupījumus varētu gūt, vispārinot saziņas valodu (angļu, 
vācu un franču valodas) izmantošanu visu sekundāro mācību priekšmetu mācīšanai.

Kopumā referents uzskata, ka vairāk vajadzētu pievērsties 2. un 3. tipa mācību iestāžu 
veidošanai, kas būtu konkrēts solis ceļā uz plašākai sabiedrībai pieejamu „Eiropas” izglītību.

Tā kā Eiropas skolu darbības rezultāti ir pozitīvi un šī sistēma paver rosinošas perspektīvas 
Eiropas izglītības sistēmas veidošanai, dalībvalstīm ir jārūpējas ne vien par šīs sistēmas 
saglabāšanu, bet arī par šā unikālā un īpašā izglītības modeļa izplatīšanu Eiropā.


